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ДИСТАНЦIЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ЗАСIБ СВIДОМОГО
ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

СТАРШОКЛАСНИКАМИ

У статтi висвiтлено можливi пiдходи до використання дистанцiйного експерименту пiд час
органiзацiї навчального процесу з фiзики у старшiй школi. Наведена класифiкацiя дома-
шнього дистанцiйного експерименту побудована на основi урахування поставленої мети
його використання. Експеримент розкрито у новому технологiчному аспектi, доведено до-
цiльнiсть його використання як рiзновиду домашнього завдання.
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Вступ
Особливiстю старшокласникiв є їхня вибiрковiсть до оволодiння навчаль-

ними дисциплiнами. Багато в чому причиною тому є попередня визначенiсть
подальшої професiйної освiти, що не завжди виправдовується. Зважаючи, що
цей вибiр може докорiнно змiнитися принципово важливо для вчителя фiзики
є як найширше розкриття практичного застосування фiзичних знань у рiзних
сферах та формування свiдомого ставлення учнiв до отримання фiзичної
освiти. Беручи до уваги, що фiзику старшокласники вивчають як частину
загальної цiлiсної науки, то дистанцiйний експеримент повинен мати науко-
практичну спрямованiсть. Мотивацiйна ж складова при цьому має змiнити
орiєнтир на професiйнiсть освiти.

З метою допомоги учителю в нагодi стає використання у навчальному
процесi елементiв дистанцiйної освiти, а саме домашнього експерименту. То-
му, за мету дослiдження ставимо дослiдження доцiльностi та варiативностi
використання дистанцiйних експериментiв у навчальному процесi з фiзики
старшої школи.
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Основна частина
Використання елементiв дистанцiйного навчання в сучаснiй школi висту-

пає важливою умовою пiдтримки iнтересiв учнiв та їх професiйної орiєнтацiї.
Єдине, що повинно бути чiтко визначеним — це час роботи учня за комп’ю-
тером. Таке обмеження має бути враховано учителем фiзики.

Зазначимо, що нi в якому разi не намагаємося замiнити навчання у закла-
дах освiти дистанцiйним та виправдати таку замiну. У нашому дослiдженнi:
дистанцiйне навчання виступає елементом загальної освiти школяра або вiд-
бувається використання елементiв дистанцiйного навчання пiд час вивчення
фiзики. Тому авторська позицiя така, що максимально корисним його вико-
ристання є у пiдготовцi домашнiх завдань учнями.

Беручи до уваги те, що саме навчання на основi спостережень та дослi-
дiв забезпечує усвiдомлення практичної значущостi навчального матерiалу,
дистанцiйний експеримент за його метою можна подiлити на кiлька видiв:
мотивацiйний, додатковий, тренувальний, контрольний.

Мотивацiйний експеримент — дослiди для спостереження, що мотивують
учнiв до подальшого вивчення матерiалу. Впродовж попереднього домашньо-
го перегляду запропонованих експериментiв учнi мають вiдповiсти на запи-
тання типу: «Що спiльного . . . ? / Чим вiдрiзняються . . . ?» (якщо дослiдiв
кiлька) або «Що вiдбувається . . . ? / Чому вiдбувається . . . ?» (якщо дослiд
один).

Додатковий експеримент для спостереження: нацiлений на пiдтверджен-
ня вивченого на уроцi теоретичного матерiалу та розширення уявлень шко-
лярiв про спектр його практичного застосування або вiдбиття у природi, що
не пiдкорена впливу людини.

Тренувальний експеримент передбачає:
• вивчення матерiалiв (текстових та аудiо-вiзуальних) для пiдготовки до

лабораторних робiт, виконання допомiжних експериментiв для попере-
дньої домашньої пiдготовки;

• набуття практичних навичок застосування навчального матерiалу пiд
час виконання експериментiв за детальною iнструкцiєю в домашнiх умо-
вах,

• пiдготовки до рiзних видiв перевiрочних робiт.
Контрольний експеримент може бути представлений як:
• запитання-експерименти;
• експерименти-помилки;
• незавершенi експерименти, що передбачають подальшу експерименталь-

ну дiяльнiсть учня;
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• експериментальнi тестовi завдання для самоперевiрки (обрання вiдпо-
вiдної дiї);

• вiртуальнi експерименти;
• дослiдницькi «шаради»;
• вiртуальнi дослiдницькi ланцюжки: лише правильне виконання кожного

iз експериментiв, що виступає складовим у ланцюжку, призводить до
отримання кiнцевого результату (при цьому, оцiнювання вiдбувається
на основi кiлькостi «сходинок» пройдених учнем).

На основi виконаного домашнього експерименту доцiльно також запропо-
нувати учням творчi завдання зi створення «допомiжних навчальних мате-
рiалiв» для використання однокласниками:

• добiр матерiалiв з використання отриманих знань у подальшiй профе-
сiйнiй освiтi та дiяльностi,

• пiдготовка презентацiй за темами виконуваних навчальних проектiв,
• завдання на встановлення мiжпредметних зав’язкiв,
• створення описiв експериментiв («iнструкцiй»), якi учень має самостiйно

виконати та вiдповiсти на запропонованi контрольнi запитання до них.
Окрiм того, виконувана у зазначений вище спосiб система домашнього

експерименту забезпечує учнiв матерiалом для пiдготовки рефератiв, пре-
зентацiй та мiнi-доповiдей. Систематична пiдтримка активностi школярiв
створює умови для пiдвищення рiвня засвоєння навчального матерiалу, ро-
зумiння його практичної значущостi та усвiдомлення меж застосування.

Висновки
На основi вище сказаного можемо стверджувати, що в аспектi пiдтримки

систематичної вмотивованої дiяльностi школярiв та формування у них свiдо-
мого ставлення до навчання дистанцiйний домашнiй експеримент дозволяє:

• пiдтримати зацiкавленiсть,
• урiзноманiтнити дiяльнiсть,
• формувати навички свiдомого встановлення причинно-наслiдкових за-

в’язкiв явищ навколишнього свiту,
• органiзовувати вмотивовану самоосвiтню дiяльнiсть школярiв,
• вiдтворити експерименти, що небезпечнi для життя та здоров’я учня,
• розкрити практичне застосування вивченого явища у рiзних сферах

життєдiяльностi людини,
• проводити активну профорiєнтацiйну дiяльнiсть засобами фiзики.
Використання у навчальному процесi елементiв дистанцiйної освiти до-

зволяє пiдтримувати активнiсть учня шляхом його професiйної орiєнтацiї.
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Урiзноманiтнення завдань з урахуванням напрямку подальшої освiти роз-
ширює їх спектр, надає учню можливiсть вибору, передбачає розширення
кругозору школяра. У такий спосiб зацiкавленiсть фiзикою як навчальним
предметом пiдтримується на необхiдному рiвнi.

Проблема, що розглядається не є завершеним дослiдженням. Перспекти-
ви подальших розвiдок полягають у створеннi дидактичних матерiалiв та
рекомендацiй щодо їх використання у навчальному процесi.
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Remote experiment as a means of conscious learning of the educati-
onal material by senior pupils

The article outlines possible approaches to the use of a remote experiment
during the organization of an educational process in physics at an elementary
school. The given classification of a home remote experiment is based on the
consideration of the purpose of its use. The experiment is disclosed in a new
technological aspect, proved the feasibility of using it as a kind of homework.
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ОРГАНIЗАЦIЯ СВIДОМОГО ПIДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ
ФIЗИКИ У СТАРШIЙ ШКОЛI

Стаття присвячена дослiдженню проблем формування навичок свiдомого навчання в курсi
фiзики старшої школи. Розглянуто можливi прийоми їх вирiшення на сучасному ета-
пi розвитку шкiльної освiти. Зазначений дiяльнiсний пiдхiд до набуття знань формує
впевненiсть особистостi у цiлiсностi та пiзнаваностi науки. Визначенi пiдходи дозволяють
засобами фiзики розвивати в учнiв стiйкi навички до самоосвiти та подальшого навчання
впродовж життя.

Ключовi слова: навчальний процес, фiзичний експеримент, експериментальна за-
дача, дослiд, свiдомiсть, самостiйнiсть, мотивацiя.

Вступ
Вiковi особливостi учнiв старшої школи та вимоги й структура програми

докорiнно змiнюють дидактичнi й методичнi пiдходи до органiзацiї навчаль-
ного процесу. В основi побудови програми з фiзики для старшої школи —
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